Yamarin 63 DC & BR 2020

YAMARIN 63 DAY CRUISER & 63 BOW RIDER
Ny, moderne design som respekterer tradisjonene

Yamarin-båtenes design tar utgangspunkt i to fundamentale prinsipper: førsteklasses kjøreegenskaper og sikkerhet. Sikkerhet relaterer
ikke bare til håndtering av båten men også til å kunne bevege seg enkelt rundt i båten. Yamarin har alltid blitt designet med tanke på
hvordan man kommer seg ombord i båten og at man enkelt og trygt skal kunne flytte seg rundt. Den andre viktige prioriteringen er
god ergonomi for båtføreren og vindskjermens design, noe som sikrer en behaglig og rolig tur for både fører og passasjerer bak i båten.
Design-teamets solide kunnskap og ekspertisen i de ulike teamene, garanterer for suksessen for Yamarin-båtene og dette videreføres
i den nye Yamarin 63 Day Cruiser og 63 Bow Rider. De nye båtene følger den nye, moderne Yamarin-stilen samtidig som tradisjonene
videreføres.
Yamarin-båtene har alltid blitt anerkjent for sine gode kjøreegenskaper, og nå er de ytterligere forbedret. Yamarin 63 DC og 63 BR har fått
negative chines (knekkspant) og et bredere skrog. Sammen med forbedrede steglister får du nå en enda mer behagelig tur og et lavere
drivstofforbruk.
Glede er en del av Yamarins DNA, dette gjelder også Yamarin 63 DC og 63 BR. Begge har åpne, fleksible løsninger som inviterer til å nyte
late sommerdager med familie og venner. Den store badeplattformen og mange tilvalgs-muligheter gir et perfekt utgangspunkt for
sommerens utflukter. Alt dette, kombinert med Yamarin Q-systemet, gir enestående komfort til enhver båttur.
Førsteklasses kjøreegenskaper, sikkerhet og Yamarin Q-systemet gjør Yamarin-båtene til en opplevelse som løfter båtlivet til nye høyder
og vil styrke Yamarins posisjon som pionér i faget også i fremtiden.
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EN
FANTASTISK
KOMBINASJON
AV KJØREEGENSKAPER
OG BEKYMRINGSLØS
HURMAAVA
YHDISTELMÄ
AJOMUKAVUUTTA
JA HUOLETONTA
AJANVIETTOA FRITID

Yamarin 63 DC er det perfekte valget for hele familien, hele sommeren. Den helt nye skrogfasongen på Yamarin 63 DC er en perfekt
Yamarin 63 DC on oivallinen valinta iloisiin kesäpäiviin. Kaudelle 2020 rungoltaan täysin uudistunut Yamarin 63 DC on hurmaava
kombinasjon av kjøreegenskaper og bekymringsløs fritid med familie og venner. Takket være det nye skrogdesignet er båtens
yhdistelmä ajomukavuutta ja huoletonta ajanviettoa perheen ja ystävien kesken. Uuden rungon ansiosta veneen ajo-ominaisuudet ovat
sjøegenskaper blitt ytterligere forbedret samtidig som det er blitt mer plass i kabinen og båtens moderne linjer er videreført.
parantuneet entisestään ja sisätilat on saatu väljemmiksi, unohtamatta veneen modernia ulkonäköä.
Det eksepsjonelt funksjonelle, åpne arealet, førsteklasses manøvreringsdyktighet, Yamarin Q-systemet og mange andre praktiske
Poikkeuksellisen toimiva avotila, ensiluokkaiset ajo-ominaisuudet, Yamarin Q -järjestelmä ja lukuisat muut käytännölliset ja viihtyisyyden
detaljer gjør Yamarin til det perfekte valget for morsomme og komfortable dager på sjøen.
takaavat yksityiskohdat tekevät uudesta Yamarin 63 DC:stä täydellisen valinnan iloisiin kesäpäiviin vesillä.

115-150 hk

PRAKTISK, ÅPENT AREAL
INNBYR TIL AVSLAPNING
Det åpne arealet i nye Yamarin 63 DC er
gjennomtenkt og gir mulighet for å bevege
seg smidig rundt i båten. Båten tilbyr
utmerkede muligheter for å slappe av
sammen, da det er enkelt å konvertere den
åpne plassen til en lounge for opptil seks
personer kun ved å snu forsetene. Bordet,
solsengen og kjøleskapet, som er tilgjengelig
som tilvalg, gir det lille ekstra for å heve
opplevelsen på sjøen enda noen hakk. De
romslige badeplattformene gir ikke bare enkel
ombordstigning fra stranden, de inviterer
også til et bad. Yamarin 63 DC leveres med
et vakkert teakdekk fra baug til akter som
standard. Teakdekket er behagelig å gå på
og blir ikke glatt når det er vått. Forkabinen
på den nye Yamarin 63 DC har køyer for to og
plass for bagasjen. Skrogvinduene i baugen,
dekkslukene og de lyse interiørfargene gir
kabinen et lyst og romslig inntrykk. Etter en
hyggelig dag på sjøen er det enkelt å dekke til
båten med havnekalesjen som leveres som
standard. Havnekalesjen holder båten ren og
alltid klar for nye utflukter.

“

Den komfortable
L-formede sofaen og en
stor badeplattform sikrer
perfekte sommerdager
på sjøen.

GARANTERT FØRER-KOMFORT
Det nye skroget på Yamarin 63 DC gir føreren kjøreegenskaper
i toppklasse. Skrogbunnen og de negative chinene gjør båten
svært stabil og velbalansert. Båten har presis styring som gjør det
ukomplisert å manøvrere, også i havn. Ergonomien på førerplassen
var et viktig område da Yamarin 63 DC ble designet. Førersetet har
en rekke justeringsmuligheter og det er en solid fotstøtte som gir

føreren mange muligheter til å finne sin optimale kjørekomfort.
Komforten er også forbedret ved hjelp av Yamarin Q-systemet
som leveres som standard. Systemet viser båtens instrumenter,
kart, vær-tjenester og mange andre praktiske funksjonaliteterpå
én skjerm.

STANDARDUTSTYR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yamarin Q 10”
Ankerbokser for og akter
Lensepumpe
Kalesjegarasje
Madrass i lugaren
Dør mellom frontruter
Fenderfester
Brannslukkningsapparat
Fast bensintank på 160 liter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bensinfilter
Havnepresenning
Hydraulisk styring
Interiørbelysning
L-sofa med klaffbenk
Koppholdere
Navigasjonslys
Skrogvinduer som kan åpnes
Himmellys

FABRIKKMONTERT UTSTYR
•
•
•
•
•
•

Kjøleskap
To-delt kalesje
Vindusvisker på babord side
Entertainment
Trimplan
Vannskibøyle

•
•
•
•
•
•

Offshorestol
Strømuttak 12V / USB
Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
Cockpitputer
Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål
Teak på dørken i cockpiten, samt for- og akterdekk
og badeplattformene
• Vindusvisker på styrbord side
• Yamaha Y-COP startsperre

TILBEHØR
• Kjøljern
• Sonar
• Fishfinder

• Solseng
• Transportpresenning
• Bord

Det nye skroget gir føreren en velbalansert kjøreopplevelse.

63

BOW
RIDER

6,30 m

2,35 m

8

950 kg

ET UTMERKET VALG FOR SPORTY FRITID
Yamarin 63 BR er et utmerket valg for allsidig og aktiv fritid og vannsport. De utmerkede kjøreegenskapene, båtens sporty natur, et
fleksibelt åpent areal som gir god plass til å bevege seg - i tillegg til de ulike funksjonene til Yamarin Q-systemet - gjør Yamarin 63 BR til
en pålitelig parter for perfekte sommerdager.

115-150 hk

DESIGNET FOR Å OPPLEVES
I FELLESSKAP
Det er enkelt å bevege seg i det romslige,
åpne arealet om bord i Yamarin 63 BR og
det er enkelt å tilpasse til andre behov. Den
åpne baugen gjør det enkelt å stue bagasje
samtidig som det fortsatt er plass til å bevege
seg komfortabelt i båten. Den komfortable
L-formede sofaen og drop-down setet bak
førersetet gir et komfortabelt, sosialt område
for opptil seks personer. Et bord er tilgjengelig
som tilvalg for å gjøre området enda mer
attraktivt. Yamarin 63 BR er et utmerket valg
for sporty sommerdager, med god plass på
dørken for vannsportutstyr og mulighet for
motorstørrelser som egner seg godt for lek og
moro på vannet. På varme, solfylte dager kan
den L-formede sofaen konverteres til en deilig
solseng ved hjelp av et tilvalg. Solsengen er
perfekt for avslapning i solen etter et bad. Hva
er vel bedre enn å nyte en sommerdag med
vannsport i selskap med familie og venner?

“

Det romslige, åpne arealet
gjør det enkelt å bevege
seg i båten, og akter er det
et hyggelig sosialt, område
for opptil seks personer.

PRESIS OG STØDIG HÅNDTERING –
GARANTERT YAMARIN KVALITET
Yamarin 63 BR med nye kjøreegenskaper er garantert kvalitet fra
Yamarin. Båtens bredere skrog og nye design av bunnen, gjør den
svært stødig og presis i vannet. Også under vannsportaktiviteter
og under røffe forhold, beholder båten sine gode kvaliteter i
sjøen. Føreropplevelsen er ytterligere forbedret med Yamarin
Q-systemet som leveres som standard. Systemet gir føreren all

informasjon fra båtens instrumenter, kart, værinformasjon, båtens
og motorens manualer og annen nyttig informasjon på én enkelt
skjerm. Ergonomien på førerplassen er nøye tilpasset og føreren
kan enkelt tilpasse setet for mer komfort. Det er også fotstöd
og håndtag på passasjersetet, som øker komforten under fart
ytterligere.

STANDARDUTSTYR
•
•
•
•
•
•
•
•

Yamarin Q 10”
Ankerbokser for og akter
Lensepumpe
Kalesjegarasje
Fast mellandörr
Fenderfester
Brannslukkningsapparat
Fast bensintank på 160 liter

•
•
•
•
•
•
•
•

Bensinfilter
Hanskerom
Hydraulisk styring
L-sofa med klaffbenk
Koppholdere
Navigasjonslys
Offshorestol
Strømuttak 12V / USB

•
•
•
•
•

Vannskibøyle
Vindusvisker på babord side
Kjøljern
Sonar
Fishfinder

FABRIKKMONTERT UTSTYR
•
•
•
•
•

Kjøleskap
To-delt kalesje
Entertainment
Teakdørk
Trimplan

•
•
•
•
•

Fjärrkontroll Yamaha 6X3, mekanisk
Cockpitputer
Rekkverk og dekksbeslag i rustfritt stål
Vindusvisker på styrbord side
Yamaha Y-COP startsperre

Tilbehør
•
•
•
•
•

Trekk forut
Transportpresenning
Havnepresenning
Bord
Solseng

Med bredere skrog enn sin forgjener og ny fasong på bunnen sikres god kjørekomfort.

yamarin.com
Alle Yamarin-modeller er CE-godkjente, båtene er i kategori C. De førmonterte Yamarin-båter har Yamaha-multifunksjonsmålere, fjernstyringsapparat og
-kabler. Motorens installeringsbolter blir påmontert på fabrikken. Båtene på bildene i brosjyren er spesialutstyrte. Av produksjonstekniske grunner kan
vekten, målene og prestasjonsevnen på båten variere. Vi forbeholder oss rett til endriger.

